
Verslag van de  bestuursvergadering van  maandag 9 januari 2023.  

Aanwezig:  Johan van den Boom, Ed Tigchelaar, Els van Daal,  

Janneke Straten,  Henriette Huisinga  af 21.10 ,  Jan van Essen, 

Bart Bakker alsmede Han Ribberink vanaf  21.50 . 

Als gast: Jan van den Broek 

 

 

 

1. Janneke opent de vergadering en heet iedereen welkom. Onder punt 8 wordt het Mariakapelletje 

bij splitsing Eindsestraat / De Berg nog opgenomen. 

  

2. Verslag vergadering van maandag 12 december 2022 

Is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd. 

 

3. Ingekomen post en mededelingen. 

 28 nov. Bijeenkomst over wonen en vergrijzing . Els geeft kort resumé . Grote opkomst. Mogelijk 
is het idee van de “kleinschalige zorgcirkels” met oog voor elkaar en daadwerkelijke hulp aan 
elkaar waaronder vervoer van en naar Cuijk op een volgende vergadering nader uit te werken. 

 16 dec. Omroep LvC: vooralsnog publiceren we op onze eigen website en Facebook. 

 20 dec. Beschikking subsidie 2023: Onze subsidie voor 2023 bedraagt:  4351,= 

 23 dec. Nieuwe fietsknooppunten van Kathy van Driel: we zullen laten weten dat de fiets 
knooppunten verbinding tussen knooppunt 34 en 35, - de verbinding vanaf de provinciale weg 
Beers - Cuijk langs Europarcs en ten zuiden van Linden via het Bastion naar de Hardweg - zowel 
over grote delen van het wandelnetwerk loopt alsook een gedachte toekomstige 
verkeersontsluiting vanaf de provinciale weg naar Europarcs mogelijk frustreert. (Johan) 

 23 dec. Stichting WABP: Naast de beste wensen mbt buurtpreventie maken ze melding van de 
mogelijkheid om trainingen te volgen. Johan informeert, mogelijk de moeite waard.  

 23 dec. VKKNB : De melding over mogelijke energiecompensatie voor dorpshuizen spelen we 
door aan het bestuur van de Burcht. (Johan geeft info door) 

 Verkeer - bijeenkomst LvC:  Henriette neemt deel op 25 jan in St. Anthonis. (Johan meldt aan)  

 Nagekomen bericht over Erfgoedbeleid:  raadsavond op 19 jan. 19.30 – 20.30 (Johan gaat) 
 
Els laat weten verbaast te zijn dat er geen uitnodigingen vanuit LvC gekomen zijn voor de 
nieuwjaarsreceptie en het afscheid van vertrekkend burgemeester W. Hillenaar op 30 jan. 

  

4. Subsidie FNO “samen kansrijk en gezond.” 

Naast een zonnebus, komen ondermeer nog de deelauto en maaltijdservice voorbij. Na ampel 

beraad zijn we in meerderheid van mening dat we niet voldoen aan de subsidie criteria.  

 

5. Portefieulleverdeling binnen het bestuur en bijbehorend vergadergedrag. 

Nu we met meerderen zijn én er nogal wat verschillende onderwerpen tegelijk van belang zijn 

gaan we over tot een duidelijker portefeuille verdeling. (Janneke redigeert de lijst). 

Daarnaast wordt er aangedrongen op een steviger vergaderdiscipline en het elkaar laten 

uitspreken(!) 

 

  



6. Procesgang Greenlabel doornemen HR/BB. 

Bart geeft een toelichting op de voorliggende stukken die overzichtelijk de gang van zaken mbt 

de ontwikkelingen op en rond het plassengebied in kaart brengen. Komende donderdag hebben 

Bart en Han samen met De Groene Kraay een 1e overleg met NL Greenlabel . 

( Johan maakt contakt met Mariëlle over ontbrekende motie uit 2020). We spreken af om 

voorlopig iedere bestuursvergadering de procesgang rond de KP (Kraaijenbergse Plassen) te 

agenderen. Daarnaast dat  we er op toezien dat waar sprake is van de 2de botenhelling bij 

Topparken, er steeds bij vermeld wordt: inclusief parkeervoorzieningen voor auto’s en trailers. 

 

Henriette stapt in de vergadering en meldt dat de oplossing die de fietswerkgroep voor de 

fietsoversteek op de Oostermeerweg bij het verlaten van het dorp ontworpen heeft niet voor 

meer veiligheid gaat zorgen.  

 

7. Meekoppelkansen Hooge Voort ? 

Het definitieve ontwerp dat nu beschikbaar is mbt de dijkverbetering Cuijk – Grave wordt op de 

DR.App geplaatst (Janneke). Daarbij ook de aankondiging van de inloopbijeenkomst hierover op 

9 februari van 16.00 – 18.00 uur in de Burcht. Overigens staat de gewenste verbreding van de 

HoogeVoort nog niet als meekoppelkans ingetekend. Han houdt de vinger aan de pols. 

 

8. Wat verder ter tafel komt. 

Jan van den Broek:  medeling aangaande subsidie aanvraag/ project n.a.v. overleg 30 nov met 

de wethouder Sölez. Jan heeft ondermeer orienterende gesprekken gevoerd met Martien Bos 

en mensen van ‘Goei-Leven’ om te bezien of er ihkv “voedsel – voeding” van aanplant tot 

consumeren projecten denkbaar zijn. Janneke pleit voor concretisatie van ideeen.  

Jan suggereert de mogelijkheid om een en ander bij een stichting onder te kunnen brengen. Als 

dorpsraad zijn we van mening dat draagvlak, om te beginnen binnen de dorpsraad, een eerste 

vereiste is. 

Daarnaast meldt Jan dat hij nog zaken van KvK (met Janneke) , van het DR archief (aan Johan) 

moet overdragen en attendeert hij Janneke op het maken van een afspraaak met Elize. 

 

9. Rondvraag  

 Mariakappelletje: In de DR.App gaat  gevraagd worden wie verantwoordelijk is voor het 

onderhoud er van. 

 Ed laat weten dat, volgens de notulen van de milieuvereniging LvC, de compost van Haps niet 

gecertificeerd is en er dus allerlei niet organisch materiaal in kan zitten. 

  AED melding bij de camping blijkt niet via HartslagNu gewerkt te hebben. We informeren naar 

de opfriscursus in het voorjaar (Johan). 

 Maandagavond 23 jan. 19.30 uur in de Burcht: presentatie bijzondere schatten uit de 

Kraaijenbergse Plassen. Zie info op de website. 

 Uurwerk van de Lindense kerktoren. Jan van Essen neemt contact met Peter Grotens om te 

komen tot een offerte voor het herstellen van de verlichting op het uurwerk van de kerktoren. 

 

  Datum volgende vergadering: ma 6 februari 2023 20.15 uur   

 

  Johan van den Boom, secr. DR Linden 

  2023.01.10 


